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Menindaklanjuti Pengumuman Wall kota Gunungsitoli Nomor : 

800/0069/BKPSDM/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi 

CaIon Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja (CPPPK) Guru Tahap I di 

Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Surat Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor : 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 Tan.ggal 20 Desember 2021 tentang 

Penyelesaian Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik, dengan ini kami 

mengumumkan dan menyampaikan beberapa hal terkait kelengkapan administrasi 

pemberkasan Nomor Induk PPPK Guru Tahap I Pemerintah Kota Gunungsitoli bagi 

pelamar yang dinyatakan lulus sebagai berikut : 

A. KELENGICAPAN nnexAs 
1. Surat lamaran ditujukan kepada Wali kota Gunungsitoli, ditulis tangan 

dengan memakai tinta warna hitam ditandatangani di atas materai Rp 10.000 

dengan menggunakan kertas HVS ukuran F4 (ash_ + fotokopi dengan rands 

tangan basah); 

2. Daftar Riwayat Hidup ditandatangani oleh peserta dan berrnaterai yang 

formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman 

https:// sscasn.bkn.go.id  (ash i + fotokopi dengan tanda tangan basah); 

3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang digunakan saat melamar CPPPK yang 

telah disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pelamar wajib 

menunjukkan ijklzah a.sli pada sa.at  penyerahan berkas larnaran; 

4. Print Out Screenshot (tangkapan layar) forlap dikti atau Surat Pernyataan 

keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

5. Pasfoto terbaru pakaian formal (kemeja warna putih) berlatar belakang merah 

ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar (narna dan tanggal lahir ditulis di 

belakang pasfoto, disatukan pada berkas ash); 

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (ash i fotokopi); 



7. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dan i dokter yang 

berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan 

pemerintah; 

S. Surat keterangan tidak mengonsumsiimenggunakan narkotika, paikotropika, 

precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dan i unit 

pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dan i badan 

lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; 

9. Surat Pernyataan Rencana Penempatan dan i Pejabat Eselon II yang akan 

menerima penempatan calon PPPK pada unit kerja di lingkungannya sesuai 

dengan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan; 

10. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang telah disahkan/dilegaliair oleh Pejabat 

yang berwenang; 

11. Kartu Tanda Peserta Ujian (Fotokopi); 

12. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani di atas materai Rp. 

10.000 (ash + fotokopi dengan tangan basah) berisi thntang 

a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 

melakukan suatu tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan 

pegawai swasta; 

c. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PNS, PPPK, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

d. Bersedia ditempatkan di seluruh vvilayah Republik Indonesia; 

e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Surat Pernyataan dibuat sesuai dengan contoh pada lampiran. 

13. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas di seluruh 

wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditentukan oleh Pemerintah Kota 

Gunungsitoli. Surat Pernyataan dibuat sesuai dengan contoh; 

14. Surat Pernyataan bahwa semua persyaratan administrasi yang dilampirkan 

adalah benar-benar dokumen yang memiliki legalitas dan keabsahan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Surat Pernyataan dibuat sesuai 

dengan contoh; 

15. Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas dan i Kepala Unit Kerja (Kepala 

Sekolah) dan terlampir fotokopi SK riwayat pekerjaan yang 

disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 



16. Berkas disusun sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan map: 

a. Guru SD 
	

: map biasa warna merah. 

b. Guru SMP 
	 : map bia.sa. warna. Kuning. 

B. SCAN DOKUMEN 

Pelamar melakukan scan dokumen dan mengunggah dalam laman https:/ / 

sscasn.bkri.go.id  sampai batas tanggal 10 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa 

dokumen yang di scan harus jelas (tidak boleh scan melalui HP) dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Wall Kota Gunungsitoli (Ukuran 

Maksimal 1000 KB dalam bentuk file pdf); 

2. Scan Ijazah ash i (Ukuran Maksimal 1000 KB dalam bentuk file pdf); 

3. Transkrip Nilai Ash i dengan penamaan file (Ukuran Maksimal 1000 KB 

dalam bentuk file pdf); 

4. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh dan i pengisian DRH pada web SSCASN 

yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai (Ukuran MaksirnAl  1000 KB 

dalam bentuk file pdf); 

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK ash i (Ukuran. Maksimal 1000 KB 

dalam bentuk file pdf); 

6. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh 

Rurnah Sakit Pemerintah (Ukuran Maksimal 1000 KB dalam bentuk file pdf); 

7. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dan unit 

pelayanan kesehatan pemerintah dengan (Ukuran Maksimal 1000 KB dalam 

bentuk file pdf); 

8. File Scan Bukti pengalaman kerja ash i yang ditandatangani atau fotocopy yang 

dilegalisir oleh pejabat yang benvenang (apabila memiliki pengalamAn kerja) 

(Ukuran Maksimal 1000 KB dalam bentuk file pdf); 

9. Pasfoto terbaru berlatar belakang merah (Ukuran Maksimal 500 KB dalam 

bentuk file JPEG); 

File lainnya yang di scan adalah Surat Pernyataan Rencana Penempatan 

dan i Pejabat Eselon II yang akan menerima penempatan calon PPPK pada unit 

kerja di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan 

(Ukuran Maksimal 1000 KB dalam bentuk file pdf) tetapi tidak di upload dalam 

laman WEB SSCASN. Selanjutnya seluruh hasil scan dokumen diatas di muat 

dalam flashdisk untuk turut dilampirkan pada saat penyerahan berkas lainnya di 

BKPSDM. 



UNUNGSITOLI  

C. PENYERAHAN BERKAS 

1. Penyerahan berkas dimulai pada tanggal 10 s.d. 17 Januari 2022 setiap hari 

kerj a / jam kerj a; 

2. Tempat penyerahan berkas di Kantor Ba(lan Kepegawaian dan 

Pengembangan &umber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Gunungsitoli, Jalan 

Pancasila No.14 Gunungsitoli; 

3. Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh pelamar yang bersangkutan 

(tidak bisa diwakilkan); 

4. Penyerahan berkas wajib menerapkan protokol kesehatan; 

5. Apabila pelamar tidak menyerahkan berkas dalam jangka waktu yang sudah 

ditentukan di atas, maka dianggap mengundurkan din; 

D. PENUTUP 

Demikian Pengumuman ini untuk dimaklumi dan dipedomani. 

Dfkeluarkan di Gunungsitoli 
pada tanggal (),(9  Januari 2022 

NIP. 19680127 199002 1 002 

Tembusan Yth : 
Bapak Wall kota Gunungsitoli 
(sebagai laporan) 



Xeyada. yth, 
Bayak WaCi kota gunungsitoli 
Di 

gunungsitoa  

gurtungsitoa, .... Jarman 2022 

Terihat : Permohcm.an  untuk diangkat 
menjadi Tegawai Pemerintah 
c:ngan Perjanjian Xerja guru di 
Cingkungan Penutrintah. Xota. 
gunungsitoa 

1. Dengan hormat, berkenaan cngan yengumuman Wait iota gunungsitoli .Tromor 

: 800/0o69/B5CPSD34/2022 tanggaC 05 Januari 2022 tentang .9-fasiC SeCeksi 

.1Com_petensi Catern Pegawat Denterintah tavern Perjanjtcm JCerja (CPPPX) Guru 
Taha_p I di .Cingkungan Pemerintah Xota gunungsitoli, saya yang bertanda 

tangan dibawah ml: 

.Tfama 
l'entyat, T'anggar.lahir 

Jenis XeCamin 
Aganut 
Tendidikan 
.A.Camat 

Desal.Xefurahart 
Xecamatan 
Xabupaten/Xota 
No. gecp/i-(p 
E-maii 

Dertgan mi mengajukan permohonart kepada Iktyak kirctnya .s•ayet dapat 
diangkat menjacti Pegawai Pemerintah cngan Perjarjian Xerja sebagai genaga 
guru di angkungan Pemerintah Xota gunungsitoli. 

2. Sebagai bahan yertimbangan keyada Bayak, turut saya Camyirkan syarat - 
syarat keknekayan berkas sebagai gerifiut 
a_ Daftar Riwayat .91i1ujo; 
L. Fotocopy Ijazah clan transkriy nilai yang telah disahkan oh yejabat yang 

berwenang; 
c. 	Print Out Screens hot (tangkayan (ayar) foray dikti atau Surat Pernyataan 

keabsahan flan& yang dikehtarkan °fen _pejabat yang berwenang. 

d Pasjohoto terbaru berCatar yakaian formaC berakang merah ukuran 4x6 
sebanyak 2 (dua) &mbar; 

e. Surat Xeterangan Catatan Xepolisian; 
Surat ketera-ngan 5erbadan sertat jastnani Jan roitani catri Runtafi Sakit 
Temerintah.; 

g. Surat keterangan tidak mengonsurnsi/ menggunakan narkotika, josikotroyika, 
jorekursor, clan zat adiktif Ca.innya; 

h. Surat Pernyataan Rencana Penemyatan yang dibuat oCeh Pejabat EseCan II 
dart ztnit yang akan menerima yenempatan MiC; 

1. Fotocopy Xartu T'anda Penduduk (X7P) clan Xartu XeCuarga (XX) yang 
diCegaCisir oh.pejabat yang ber-wenang; 

j. Xartu ganda Peserta tyian; 

k. Surat pernyataan 5 (thna.)poin; 
C Surat Pernyataan bersedia ditemyatkan clan melaksanakan tugas dl seCuruh 

wiCayaA Pemerintah Xota gunungsitoa yang ditentukan oh Pemerintah 
Xota gunungsitoti; 

m. Surat Pernyataan bafiwa sem-uayersyaratan administrasi yang difamyirkan 

aciaran benar-benar dokumen yang tnerniaki regafitas daft keagsafian; 

• 



n. Surat :Keterangcrn Aktif Neatksanakan Tugas dari Xeyala 'Unit Xetja 
(Xeyaki SekoCah) clan terfampir fotokopi SX riwayat pekerjaan yang 
crisahk.an/cagafisir  on.yejabat yang berwenang 

3. Demikian permoncman ini saya sampaikan can atas yertimbangan Bayak, saya 
uca_pkart terima kasifi. 

3-format saya, 

Meterai 
12p. 10.000 



SURAT PERNYATAAN 
Saya yang bertanda tangan di bawah ml: 

Nama 
Tempat, Tanggal Lahir 
Agama 
Alamat 

Desa/Kelurahan 
Kecamatan 
Kabupaten/Kota • 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidal( atas permintaan sendiri atau tidak 
dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, TNI atau POLRI, atau 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawaian lainnya 
antara lain Pegawai Badan Usaha Milk Negara dan Pegawai Badan Usaha Milk 
Daerah; 

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, TNI atau POLRI; 
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis 
3. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia atau Negara lain yang 

ditentukan oleh Pemerintah; 
Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya 

bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang 
diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ml tidak benar. 

	 , 	Januari 2022 

Yang merabuat pernyataan, 

Meterai 
Rp. 10.000 



SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Tempat, Tanggal Lahir 
Agama 
Alamat 

Desa/Kelurahart 
Kecamatan 
Kabupaten/Kota 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saya bersedia ditempatkan dan 
melaksanalcan tugas diseluruh wilayah Kota Gtmungsitoli yang ditentukan oleh 
Pemerintah Kota Gunungsitoli. 

Apabila saya tidak mernentthi persyaratan ±ni saya bersedla diberhentikan 
sebagai PPPK, tanpa tuntutan hukum di kemudian hari. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

	Januari 2022 

Yang membuat pemyataan, 

Meterai 
Rp. 10.000 



SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ml: 
Nama 
Tempat, Tanggal Lahir 
Agama 
Alamat 

Desa/Kelurahan 
Kecamatan 
Kabupaten/Kota 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua persyaratan 
administrasi yang dilampirkan adalah benar-benar dok-umen yang memiliki legalitas 
dan keabsahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut 
dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh 
Petnerintah dan diberhentikan sebagat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerfa. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

	januari 2022 

Yang membuat pernyataan, 

Meterai 
Rp. 10.000 
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